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Suomen Chicagossa

”Ihan kauhiaa.” Miesten-
vessassa tuomitaan suh-
murointi. ”Aivan hirviää.” 
Kesäinen Keskustan ko-
kousväki on kyllästynyt 

kehnoon maineeseen. Puoluesih-
teeri Jarmo Korhonen on saamassa 
kenkää. Mutta sana ”media” kuu-
lostaa yhä monen suusta sadattelulta. 
Uuden puoluesihteerin Timo Laa-
nisen vaalivihkosessakin erotetaan ih-
miset ja toimittajat. Yhden kokous- 
edustajan mukaan ”sen median pi-
täisi ylläpitää” ajatusta: ”maallakin 
on elämää”. Sillä ”haja-asutusalu-
eella” oivaltaa, että ”ihmiset haluavat 
tulla tällaisiin hälinättömiin paik-
koihin”.

Sanat kailotetaan Lahden Suur-
hallin hälinässä. Iltamalavalla mu-
sisoi Titta ja Tanssiorkesteri Ti-
mantti. Kappale on ”Kauan”, suo-
mennos kaupunkikeskustaa tarkoit-
tavasta laulusta ”Downtown”. Äsken 
on taputettu Mauri Pekkariselle, joka 
on moittinut tiivistä kaavoitusta ja 
puolustanut ”oikeutta nauttia luon-
nosta”. Puoluesääntöihin tehdään 
kuitenkin lisäys: paitsi ”kotiseudun, 
maakunnan, Suomen ja kansain-
välistä”, edistetään nyt myös oman 
”asuinalueen” kehitystä.

Naistenvessassa tyrmätään Mari 

Kiviniemestä luotu julkikuva. Kyl-
mäksi syyttelyssä haisee mies. Vakuut-
televa Pekkarinen ja liehittelevä Väy-
rynen lupaavatkin isännänotetta Ko-
koomuksen taivutteluun ja Vihreitten 
kurittamiseen. ”Täytyy rohjeta”, tois-
telee Pekkarinen, joka aikoo sosiali-
soida Fingridin, sanoo Katainen mitä 
tahansa. Persunoste pysähtyy, kun 
”Paavo Väyrynen valitaan puheenjoh-
tajaksi”, linjaa Väyrynen. Kiviniemi 
hakee muovituopillisen keskiolutta ja 
ottaa pokkana vastaan jännityksestä 
kihiseviä ihailijoita. Suomi on saa-
massa taas naispääministerin.

”Se on talo!”
Keskusta on äkkiväistyneen Matti 
Vanhasen ja nyt Kiviniemenkin 
suulla korvamerkannut ’kolmannen 
tien’. Varapuheenjohtaja Tuomo 
Puumala ”ei olisi arvannut”, miten 
uusliberalismi kaatui pankkiko-
lossien mukana. ”Sille Keskustan ih-
misyydelle” riittää tilausta. Puumala 
aikoo jatkaa ”pienempien ja alueit- 
ten puolella”.

Porukkaa vain on joka lähtöön. 
Opiskelijaliitto vaatii adoptio-oi-
keutta homoille ja Edistykselliset 
Keskustanaiset sukupuolineutraalia 
aviolakia. Tunnilan, Kyrsyän ja Lei-

pämäen paikallisyhdistykset tahtovat 
jakaa Suomen veteraanijärjestön 80 
miljoonaa myös ”jälleenrakennus-
työhön jo lapsena” osallistuneille. 
Puolue torjuu aloitteet. Keskusta-
naisten sosiaalisen eheyden ponsi 
menee läpi: ”Juuri näin. Emme voi 
päästää ihmisiä syrjäytymään yksi-
lönvapauden nimissä.”

Keskustalla on vaikeuksia sovittaa 
yhteen yleiset ja erityiset intressit. 
Usea muistaa Vanhasen tähtihetken: 
metsänomistajat aplodeeraamassa 
risupaketille. Pekkarinen ihastelee 
Kiinan BKT:n karttumisen 10 % 
vuosivauhtia: ”Suomella on mahdol-
lisuus”, joskin ”luonto tarjoaa tietyt 
rajoitteensa”. Timo Kaunisto ottaa 
puheeksi degrowthin. Kiviniemen on 
”vaikea nähdä maailma, jossa olisi 
jokin vaihtoehto”. Tarvitaan toki 
luonnonvarojen tuhlaamisesta pidät-
tyvää, uusien hyvinvointimittareiden 
”laadukasta talouskasvua”. Ympä-
ristökysymykset ovat ruokaturvalli-
suutta ja siten Suomen viljelijöiden 
etu.

Luomusta ei jutella. Kaikki ve-
toavat Santeri Alkioon, joka Kau-
nistostakin oli ”aika radikaali ukko”. 
Niin, Alkiostahan sosialistit ”va-
littavat aina maan puutetta, mutta 
eivät sitä voi koskaan elääkseen vil-

In our thing, you get sent for, you go in alive, you come 
out dead and it’s your best friend that does it.

Lefty Ruggiero (Al Pacino) elokuvassa Donnie Brasco
(1997, ohj. Mike Newell)
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jellä”, kun taas porvarit ”syrjästä 
katsovina viljelevät maata palkkatyö-
väellä – mielikuvituksessaan”. Näitä 
vastassa seisoo ”leivänkasvattajamies 
itse”. Eikä Alkio puhu vapaan ta-
lonpojan oikeushistoriasta vaan suo-
mifarmarin taloudellisesta itsellisyy-
destä. Hänen romaaninsa Puukko-
junkkarit (1894) esittelee Hautalan 
Jannen, jota J. A. Hollo luonnehti 
50-luvulla ”suomalaisen pellon- ja 
hengenviljelyn ihannekuvaksi”. 
Janne suuttui vain konnille – ja ruot-
sinkieliselle nimismiehelle, joka luuli 
tätä vuokraviljelijäksi. ”Se on talo! 
Minä olen mies!” kiisti ”uhalliseksi” 
äitynyt Hautala torppariutensa.

Koturit & kätyrit
Suotta ei Hiltulan paikallisosasto ry 
tiukkaa Lahdessa, ”miksi maanomis-
tajaa ei kunnioiteta”. Alkiolaisuuden 
pääteema ei ole niinkään edistä-
minen kuin omistaminen. ”Köyhä! 
Millä se komiain korvalle?” Sanat 
kyllä pannaan Alkion Teerelän per-
heessä (1887) juoruavan ”vanhan 
eukon” suuhun. Ja Eevassa (1888) 
puututaan lasten kuritukseen. Opet-
tajan lääkärikulut (Mennyt (1892)) 
ja opintoreissut (Uusi aika (1914)) 
katetaan sekä tarvitsevain hätäapu 
hoidetaan (Salliman oikkuja (1888)). 
Mutta sosiaalivaltiota odotellessa 
kaikki pyörii niiden päätöksillä, joilla 
on talo, tila ja valta. Haukataan siivu 
Jaakko Jaakonpoikaa (1913):

”Silloin ajoi hän hevosella pois Pih-
lajaniemestä ja istui muuttokuor-
malla autuudenpantti sydämellä, jota 
pahanviettelyksiksi luullut epäilyk-

set riitelivät pois. Nyt hän jalkaisin 
astuskeli takaisin kuin synninsortama 
ja katuva pyhiinvaeltaja, maailman 
hylkäämänä, rikkaudenilojen pettä-
mänä, ikävöiden takaisin kotiin, ei 
tällä kertaa niinkään paljoa ajatellen 
taivasta kuin laiminlyötyä, hylät-
tyä sukukotia Pihlajanientä, missä 
muuan yksinpuolin lapsia laitteleva 
akka kuului nyt olevan koturina ja 
ainoana asukkaana... […] Ennen 
Pihlajaniemessä löysi jumalanar-
mon niin helposti, mutta nyt, kun 
oli kyllin joutilasta aikaa, armokin 
katosi, eikä tahdo löytää mistään... 
[…] Mutta nyt hän jo huomasi 
kääntyneensä Pihlajaniemen tielle. 
[…] kuin olisi käynyt asumattomaan 
erämaataloon, josta kaikki mikä 
elävää henkeä kantaa on paennut. 
[…] Sulettu porstuanovi avautuu 
ja se nainen näyttäytyy. […] ’Isäntä 
on nyt hyvä ja tulee tupaan.’ Ei hän 
jouda. […] panee pahoin henges-
sään, että ne sinne sellaisen kotomie-
hen laittoivat. Hän ei menisi tupaan, 
ei vaikka... Kuka tietää mitä juttuja 
vielä laittaisivatkaan! […]

Patruuna oli valmis myymään 
Pihlajaniemen. Hänestä oli hauskaa 
että isäntä tuli nyt jo, ennenkuin 
talvihakkuut järjestettiin, sillä ajatus 
oli ollut ottaa Pihlajaniemen metsät 
loppuun tänä talvena. […] Eikä hän 
metsiä osta säästääkseen. Hän on 
liikemies, joka ottaa talot, metsät, 
koko elämän omalta kannaltaan. 
[…] Kirjoitettiin Martille, tahtois-
iko hän tulla? […] mielelläänkin 
[…] Hän ei pidä Amerikasta, vaikka 
taloudellisesti häntä on onnestanut. 
[…] Talon hinta on kyllä nyt, kun 
parhaat metsät meni, kovin kallis. 

Mutta […] se on koko elinajan mie-
lenpainona jos suvun perintötalo saa 
mennä. […] Pihlajaniemi siirtyi taas 
takaisin entisille omistajilleen mel-
kein samasta hinnasta kuin aikoinaan 
myytiin. Mutta suurimmalla osalla 
erinomaisesta metsästä oli sahayhtiö 
lisännyt pääomiaan. […] Vappu-
aattona Jaakko Jaakonpoika suoritti 
kunniapalvelustaan talon pihalle ja 
kujalle. […] levitti hän talvella ajet-
tua keltaista, valittua hiekkaa. Hän 
osasi heittää hiekkaa! Hänen käsis-
sään oli sitä varten olemassa aivan 
erityinen sielullinen ponnin, jolla oli 
jotain sukulaisuutta taiteellisten tai-
pumusten kanssa. Kasvoille oli levin-
neenä nauttiva hymy, jolle helppo 
hiki lisäsi tunnelmaa. […] Pihlajanie-
men isäntä ja emäntä valmistautui-
vat kirkolle. Isäntä panee jo hevosta 
aisoihin. Palvelustyttö tuo heiniä 
häkkirattaille […] Pihaan ajaa kaksi 
hevosta. […] Syntyy iloinen hälinä.”

Hälinä ei peitä pääasioita. Pahasta 
ovat vanha raha (patruuna), uusi 
raha (sahayhtiöt), seikkailuraha (ly-
kästämiset Amerikoissa) ja rahat-
tomuus (anonyymit akka ja palve-
lustyttö). Hyvästä ovat omaisuus, 
maatyö, suvun maine ja jumalisuus.

Keskustalaisen on ehkä vai-
keampaa kuin kenenkään nähdä 
vääryyden hiventä parhaassa py-
rinnössään. Hän on mahdollisesti 
kaikkein kauimpana sen tunnusta-
misesta, että elämänmuotonsa pe-
rustuisi köyhimpien suomalaisten, 
toisten kansojen ja tulevien suku-
polvien oikeuksien polkemiseen. 
Kääntäen: keskustalainen kenties 
vähiten pelaa porvarillisella huo-
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nolla omallatunnolla. Keskusta-
lainen puhuu maan ja kansan äänellä 
toisen keskustalaisen kanssa. Kuten 
Alkio lempeili Karuliinan poika I:ssä 
(1925): ”Suomen kansa pienois-
koossaan oli istunut Katajamäen 
penkillä […] ja riidellyt päästäkseen 
politiikasta selvyyteen. Mutta se ei 
ollut tällä kertaa vielä onnistunut.”

Pidä huolta
Köyhän on syytä olla Ursulamuorin 
(1924) tavoin ”kaikille avulias kylän 
hyvä henki”. Ääriäveriään on paras 
Karuliinan poika III:n (1926) tyyliin 
lahjoittaa kirkolle kynttiläkruunu. 
Näitten väliin mahtuu oikean ajat-
telun ja toiminnan malli: sivilisoi-
tunut talollinen. Patriarkka (1916) 
esittelee herastuomari Penttilän 
”köyhien auttajana”, mutta alkio-
laiseen tapaan pääteemaksi kohoaa 
vallanvaihto Penttilän talossa.

Palvelusväkeä (1904) taas kertoo 
renki-Matista, jonka ”koossapitävänä 
voimana olivat olleet aivan tilapäiset 
rakastumiset ja yöjuoksujen hur-
maavat ilot”. Kriisin jälkeen ”alkoi 
ensin hälppimällä, mutta sitten yhä 
selvempänä esiintyä ajatuksissa halu 
päästä pois kotoa. Menopaikkoina 
väikkyivät mielessä: kauppapalvelijan 
toimi, kansanopisto, Amerikka, kan-
sakouluseminaari.” Aatteettomuus 
johtaa ryyppäämiseen ja murhaa-
miseen: ”Linna on köyhän koulu!”

Viina ja himo voivat tuhota ta-
lollisenkin. Kieltolakia puffanneessa 
Juoppohullussa (1920) pikapiirtyy 
”paremmanpuoleisen varallisuuden 
tilassa” olleen ”vanhan talonpoikais-
suvun kurimus”. On ”eletty siivosti 

ja nautittu yleistä luottamusta”, 
mutta kelvosta luonteesta, absolu-
tismista ja hyvästä naimakaupasta 
on luisuttu hevosmiesseuraan, huo-
noihin naisiin ja paloviinaan. Nyt 
punakka nuori isäntä ”äkeltelee, 
ryökii ja vääntää suuta”. Hän toipuu 
”pellon lumoissa”: sarahuhkinta vie 
pälyilyn ja tuo ”miehuullisen, itse-
tietoisen tirkistyksen”. Mutta uusi 
sortuminen ajaa itsemurhaan. Kylän 
napamiehet ovat kaikki hekumallisia 
rontteja. Rovastinkin sanoin viinan-
hurma ”tekee ihmisen helläksi ja 
tunteelliseksi, ja kun on pikkuisen 
päässä, voi uskovainen tuntea au-
tuaallisen Jumalan läsnäoloa”. Jul-
kikupittelu ei silti käy: ”Kansa on 
niinkuin apina tarhassa, ne tekevät, 
varsinkin pahassa, kaikkea mitä nä-
kevät herrasväen tekevän edellä.”

Murtavia voimia (1898) tiivisti 
saman: ”Siivo mies saa kansan tot-
telemaan lakia ja noudattamaan 
järjestystä.” Romaani katovuosina 
”uupuneitten muistolle” huipistuu 
alkiokliimaksiin, siemen- ja talo-
kauppaan. Kirjassaan Sanomaleh-
timies kesämatkoilla (1928) Alkio 
kertoi omasta lumoutumisestaan 
peltoon. Olihan Tervaneva – myö-
hempien aikojen hiihtäjämessiaan 
harjoittelupaikka – ennen pelkkää 
pohjatonta hyllyntää. Ja nyt jo leveä 
”leipämaa”. Tämä jos mikä oli ”kan-
sallis-historiallisen kutsumuksen” 
tekoa.

Rakkaus
Huvinäytelmässä Syteen taikka saveen 
(1899) Peräkorven 60-vuotias leski-
isäntä päättää: ”Otan akan vaikka 

mistä! […] Mahtaisinko saada tuon 
piika-Liisan suostumaan? Hän on 
tosin vähän ruma ja hassahtava, 
mutta hyvä ja huolellinen työih-
minen, niin että kyllä hän emän-
nyyttä kelpaa hoitamaan.” Hän 
pyytää ”vanhaa akkaa”, Kylä-Maijaa, 
palaveriin: ”Oikeinko tuo isäntä vie 
kamariin! Voi juutas, kun teillä on 
komia tuolettipeilikin!” Viimein top-
puuttelee Liisa: ”Mitähän puhumista 
isännällä minulle, piikaihmiselle? 
Minä olen niin halpa ja köyhä, ei-
eikä Ju-Jumala ole edes ko-komiaa 
ul-ulkomuotoa antanut, yhyy.”

Luokkaeroille kelpaa siis nauraa. 
Sulommin Alkio nauraa omilleen. 
Kylistä, kodeista ja vainioilta (1894) 
lausahtaa, että ”tuon jokapäiväi-
syyden kuoren alla elää luonnon-
ihmisten vieno runollisuus salattua 
elämää”. Puhe on äreästä isännästä, 
joka rakastaa salaa pihakoivua. Nuo-
risoseurakirjassaan (1905) Alkio kir-
joitti ”kyvystä rakastaa ja olla rakas-
tettu”. Tämä oli kanta siveellisyysky-
symykseen, jossa ”salavuoteudellinen 
makuukosinta” tuli lakkauttaa. Toi-
saalta sekin oli osa laajempaa ”yhteis-
elämän” järjestämis- ja järkeistämis-
pyrkimystä kirjanpitotaidosta alkaen.

Lahden avauspäivän oli määrä 
huipentua Anna Abreun keikkaan. 
Artistin ääni katosi. ESS uutisoi, että 
keskustanuorille eivät kelvanneet il-
maisliput. Väyrysen mukaan nuoret 
saadaan mukaan toimintaan, kun 
heitä nostetaan asemiin samaan 
tapaan kuin hän itse Riikka Man-
nerin. Kaunisto ottaisi mallia Vih-
reiltä ja Kokoomukselta. Kiviniemi 
haluaisi agendan puhuttelevaksi. 
Moni nuori epäilee, mutta tunnustaa 
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kylän ainoaa valoa: juhlia, jäsenetuja, 
uraa. Kepu aikoo ”maan johtavaksi 
digipuolueeksi”.

Talosta maantielle
Alkion Aikamme kuvia I (1889) loh-
kaisee, että maailmanparantajia on 
hyvä välttää: ”Se on viisasta elämän-
politiikkaa.” Hollo kuitenkin pohti, 
kaatuvatko Alkion romaanit ten-
denssimäisyyteen. Hän vastasi, että 
taiteeseen mahtuu aatteellisuutta eli 
”johdonmukaista periaatteiden ke-
hittelyä”.

Itseopiskellut kynäniekka ja 
poliitikko oli enemmän etupolii-
tikko kuin aatemies. Toisen polven 
maakauppiaana Alkion leipälaji oli 
räknäävä erikoisetujen välitys. Hän 
julisti kyllä 1906: ”Vastaisen aika-
kauden taloudellinen elämä on ra-
kennettava sosialistiselle pohjalle, 
johon ihmiskunta on kasvatettava 
osuustoiminnallisten yhteisyritysten 
[…] rauhallista keskitietä.” Edus-
kunnassa hän sanoi 1907 hellivänsä 
”jokseenkin pitkälle meneviä sosia-
listisia vakaumuksia”, jotka olivat jo 
osa nyky-yhteiskuntaa. Mutta alkio- 
lainen nuorsuomalaisuus hukkasi 
sauman ja luopui historiallisesta lii-
tosta sosialistien kanssa Maalaisliiton 
hyväksi. Alkio tunnustikin 1916 jo 
nuorena kokeneensa ”mielikuvitus-
tensa jättiläiseksi” arkkikonservatiivi 
Agathon Meurmanin.

Vuoden 1918 sodan jälkeen 
Alkio nimitti kansanvaltaa luon-
nonvoimaksi, joka vapaan virtauk-
sensa estyttyä ”ilmenee väkivaltaisin 
keinoin”. Se ”poistaa tokeensa ja 

sanoo sanottavansa siihen, millä 
tavoin yhteiskunnalliset olot on 
järjestettävä”. Uljas katkelma etu-
sijaistaa maanmuokkaajat kansan-
vallan takuumiehiksi.

Teos Ihminen ja kansalainen 
(1919) palasi kansalaissodan ope-
tuksiin. Tarvittiin ”siveellisesti uusi 
Suomi”. Alkeellinen kulttuuri esti 
sopusointuisen yhteiskuntaelämän. 
Ryhmätaistelu oli kieroutunut 
omaneduntavoitteluksi. Kansain-
väliseen kutyymiin suomalaiset 
sosialistit vastasivat ”edesvastuut-
tomuuden rajoille kiihottuneesta 
luokkavihasta”, porvarit väsähtivät 
”yhtäkaikkisuuden tilaan”. Puutava-
ratehtailun nousu loi bol!evismille 
altista ”opettamatonta väkeä”, jolle 
”koti ei köyhyyden vuoksi voinut 
antaa juuri mitään kestävää siveys-
oppia”. Levisi ”kapinarutto”: Suo-
messa ryhdyttiin tekoihin, joille 
”ihmissyöjäin” pahuus ei ”vedä 
vertoja pöyristyttävässä julmuu-
dessa”. Viimein ”kansan tahto” ku-
kisti ”kansanvallan aatteen” pettäneet 
”uuden ajan villit”.

Alkiolle kansanvalta ei ole ”eh-
doton enemmistö sellaisenaan”, 
johon voi sekoittua ”tilapäistä mie-
lialaa ja satunnaisia syitä”. Kansan-
valta on ”kompromissi- eli sovit-
telusaavutus, jossa eri vivahdukset 
kansakunnan yleistahdosta, mikäli 
mahdollista, otetaan huomioon”. 
Reformien pahin vihollinen on ka-
teuden ”barbarinen tunne”. Jos ei 
pärjää kilpailussa eikä ”kohoa por-
varilliseen hyvinvointiin”, toivo 
pannaan ”kauppasattumaan” tai ri-
kokseen.

Flaubert viestitti lokakuussa 
1871: ”Demokratia vain unelmoi 
kohottavansa proletariaatin porva-
riston tyhmyyden tasolle. Se haave 
onkin osin toteutunut. Proletaarit 
lukevat jo samoja lehtiä ja heillä on 
samat intohimot.” Väliäkö tuolla, 
onko elitistikirjailija pariisilainen 
vai laihialainen, ovatko omat valitut 
moderneja nihilistejä vai uusjaon 
voittaneita omistajia. Teerelän per-
heessä protokeskustalaisuuden voitto 
tiivistyi elegisesti: ”Vähitellen alkaa 
aikakausien välinen taistelu asettua 
ja myrskyävät intohimot löytää 
omansa. Minkä huokuva elämä on 
tuominnut väistymään, se aikansa 
taisteltuaan hiljaa ja meluttomasti 
vaipuu lepomättäälleen.”

Toinen pumppu, Timanki, tul-
kitseekin Lahden Suurhallissa hitin 
”Myrskyn jälkeen”. Kansainvälisen 
olutjätin tuotteita jonotettaessa 
vannotaan: ”Sitä ei sais olla enää 
yhtään sitä perkeleen siltarumpupo-
litiikkaa.” Bändi vaihtaa kulkuriro-
mantiikkaan: ”Ei tämän pojan hau-
dalla ruusut ne kasva.”

Jarkko S. Tuusvuori
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”Levisi ’kapinarutto’: Suomessa 
ryhdyttiin tekoihin, joille 
’ihmissyöjäin’ pahuus ei 
’vedä vertoja pöyristyttävässä 
julmuudessa’”


